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7. Projeto integrador 

Título: Capoeira – Arte e resistência 

Tema Capoeira: Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 

Problema central 
enfrentado 

Identificar na história da capoeira as estratégias de lutas dos africanos e seus descendentes no 
Brasil. 

Produto final Exposição e roda de capoeira.  

Justificativa 

Desde 2014, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 

Praticada no Brasil e no exterior, a capoeira é uma expressão importante da cultura afro-brasileira e 

um símbolo da resistência africana à escravidão. 

O projeto Capoeira – Arte e resistência busca orientar os alunos em práticas que possibilitem 

conhecer melhor essa manifestação cultural por meio de pesquisa bibliográfica, produção de textos 

variados, atividades em grupo e debates.  

Outro ponto relevante que esse projeto traz à tona é a interdisciplinaridade. Neste projeto, os 

alunos mobilizarão habilidades relacionadas a diversos componentes curriculares, como: Educação 

Física, Língua Portuguesa e História. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

O escravismo no Brasil do 
século XIX: plantations e 
revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão 
nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes 
naturezas. 
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais  
da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir  
a importância de ações afirmativas.  

Educação 
Física 

Lutas do mundo 

(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos 
pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de 
segurança e respeitando o oponente. 
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas 
experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas.  
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de 
esportivização e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e 
respeitando as culturas de origem. 

Língua 
Portuguesa 

Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 
realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ 
alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Duração 

Cerca de 2 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Material necessário 

Lápis; papel sulfite; cartolina; lápis de cor; tesoura; cola; fita adesiva; projetor; computador.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

As atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por um 

professor das áreas correspondentes aos objetos de conhecimento e às habilidades previstas no 

projeto, especificamente os professores de Língua Portuguesa e Educação Física. O professor  

coordenador do projeto deve planejar e organizar as ações de preparação do espaço onde serão  

realizadas as atividades, promover encontros com os outros professores envolvidos no projeto e 

coordenar cada etapa do projeto. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Para motivar os alunos no engajamento do projeto proposto, é necessário formular um 

problema que os motive a investigar e encontrar soluções em sintonia com as habilidades desenvolvidas 

pelo trabalho pedagógico. Neste projeto, o problema básico consiste em debater o papel da capoeira no 

contexto da resistência africana à escravidão e ao racismo. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Inicie a introdução do projeto levantando com os alunos se eles possuem algum conhecimento 

sobre a capoeira, se há entre eles algum praticante de capoeira, se há na comunidade alguma academia, 

professor ou professora de capoeira.  

Em seguida, apresente aos alunos o documentário Capoeira: a cultura da ginga (Heitor 

Werneck, Brasil, 2016), disponível no canal da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo: 

<www.youtube.com/watch?v=4Kav-bvk49Y> (acesso em: 31 out. 2018).  

O documentário apresenta a história da capoeira e a sua prática em espaços urbanos. Após a 

exibição, promova uma roda de conversa na qual os alunos troquem impressões e opiniões sobre o 

papel abrangente da capoeira. 

Etapa 3 – Movimentos da capoeira e pesquisa 

O objetivo desta etapa é desenvolver nos alunos conhecimentos sobre alguns dos movimentos 

da capoeira. Se possível, os alunos podem tentar reproduzi-los. Aqui, é importante a contribuição do 

professor de Educação Física.  

Também nesta etapa os alunos poderão ser divididos em dois grupos: um pesquisará movimentos 

da capoeira, e o outro pesquisará os cantos da capoeira. Marque um dia para que os grupos apresentem 

os resultados de suas pesquisas.  

Posteriormente, divida os alunos em duplas, para que treinem com os colegas os cantos da 

capoeira e alguns dos movimentos corporais mais típicos dessa expressão cultural. 

Etapa 4 – Organização da exposição 

Os alunos deverão elaborar cartazes com fotografias ou desenhos que contenham a história 

da capoeira, os principais movimentos de capoeira e algumas letras dos cantos da poeira, a partir da 

aprendizagem desenvolvida no decorrer do projeto. 

Num ambiente preparado para receber a comunidade escolar, os alunos organizarão o que 

trouxeram para o evento e explicarão o objetivo da pesquisa e seus resultados. É importante que eles 

elaborem um convite anunciando os objetivos dos trabalhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Kav-bvk49Y
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A montagem da exposição pode ser feita em uma sala de aula ou no pátio da escola. Já a etapa 

a seguir, a roda de capoeira, deve ser apresentada preferecialmente no pátio ou na quadra esportiva. 

Etapa 5 – Apresentação da roda de capoeira  

Após a visita da comunidade à exposição, os alunos apresentarão a roda de capoeira com os 

movimentos principais que aprenderam. Nesta etapa, seria interessante a participação de um membro 

da comunidade que conheça a prática da capoeira.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve estar de acordo com os objetivos propostos no projeto, ocorrendo de forma 

contínua. Outro modo de mensurar o desempenho dos alunos é a autoavaliação na qual os estudantes 

possam, com a elaboração de relatórios, descrever a experiência coletiva e individual que tiveram ao 

longo do projeto. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

DA COSTA, Andressa Pinto; VOSS, Dulce Mari da Silva. A arte da capoeira como marca 

de ancestralidade da cultura africana e afro-brasileira: pela emergência de um 

currículo plural. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 

(ABPN), [S.l.], v. 10, n. Ed. Especial, p. 770-785, jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/482>. 

Acesso em: 30 out. 2018.  

VIEIRA, Carlos Henrique. A inteligência da cultura popular: uma etnografia da capoeira. 

Vitória: Leitura Fina, 2018.  

http://www.abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/482

